
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হেটজুম্বে কর্ নস্থম্বল হ ৌর্  য়রাবর্ সংক্রান্ত  টলাইর্ চালু  ওয়া সম্পম্বকন গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা  

  

বির্ার্ূম্বলের ও হগাপর্ীয় এই  টলাইর্ কর্ নস্থম্বল হ ৌর্  য়রাবর্র বেকার  ওয়া 

হলাকজর্ম্বক আইবর্ পরার্ে ন প্রদার্ করম্বি  

  

হ ৌর্  য়রাবর্ সংক্রান্ত সর্সোগুম্বলার িোপাম্বর বির্ার্ূম্বলে হসিা প্রদার্কারী 

আইর্জীিীম্বদর সাম্বি সং ুক্ত  ম্বে বর্উ ইয়কনিাসীরা 1-800-HARASS-3 র্েম্বর হ ার্ 

করম্বে পারম্বির্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ক্র্ নস্থলল হ ৌর্  য়রাথর্র থিক্ার  ওয়ার সর্সযার জর্য হেটব্যাপী 

এক্টট  টলাইর্, 1-800-HARASS-3 (1-800-427-2773), চাল ু ওয়ার হ াষণা থিলয়লের্। থর্উ 

ইয়ক্ন হেলটর র্ার্ব্াথিক্ার থব্ভাগ (Division of Human Rights) এই হগাপর্ীয়  টলাইর্ 

পথরচালর্া ক্রলব্ এব্ং হ ৌর্  য়রাথর্র থিক্ার  লয়লের্ এর্র্ ক্র্ীলির পরার্ি ন হিওয়ার জর্য 

তালিরলক্ থব্র্ারূ্ললয হসব্া প্রিার্ক্ারী অথভজ্ঞ আইর্জীব্ীলির সালি সং ুক্ত ক্রলব্।  

  

"প্রলতযক্ ক্র্ীর থর্লজলক্ হ ৌর্  য়রাথর্ হিলক্ সুরথিত রাখার সংস্থার্গুললার অযালেস পাওয়ার 

অথিক্ার রলয়লে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্র্ নস্থললক্ অথিক্তর থর্রাপি, 

আলরা হব্থি শ্রদ্ধাপূণ ন, এব্ং আলরা হব্থি স ল াথগতাপূণ ন ক্লর হতালার পিলিপ গ্র ণ ক্লরলে, 

এব্ং আর্রা ভুক্তলভাগীলির স ায়তা ক্রা এব্ং হ ৌর্  য়রাথর্র ব্যাথি থর্র্ূ নল ক্রার জর্য ক্াজ 

ক্লর  াওয়া ক্খলর্া ব্ন্ধ ক্রলব্া র্া।"  

  

"হ ৌর্  য়রাথর্ শুি ুঅসম্মার্জর্ক্ই র্য়, ব্রং থক্েু হিলে ভয়ঙ্করও ব্লট, প্রায় হিলেই এটট 

ভুক্তলভাগীলক্ এর্র্ অর্ুভূথত থিলত পালর হ  তার  াওয়ার র্লতা হক্ালর্া জায়গা হর্ই," িম্বলম্বের্ 

হল ম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর অোন্টবর্ও হেলগাম্বো। "এই র্তুর্  টলাইর্ ক্র্ নস্থলল হ ৌর্  য়রাথর্র 

থিক্ার  ওয়া ভুক্তলভাগীলিরলক্ সা া য ও আইথর্ স ায়তা অযালেস ক্রার এক্টট সসু্পষ্ট স্থার্ 

প্রিার্ ক্রলব্।"  

  

র্াচন র্ালস, গভর্ নর হ াক্ল থব্ভাগটটলক্ এই  টলাইর্ ব্াস্তব্ায়লর্র পািাপাথি বব্ষলর্যর থিক্ার 

 ওয়া ভুক্তলভাগীলিরলক্ তালির থব্রুলদ্ধ প্রথতলিাি গ্র লণর  টর্া হিলক্ সুরিা প্রিার্ হজারিার 

ক্রা এব্ং সব্ সরক্াথর ক্র্ নচারী র্ার্ব্াথিক্ার আইলর্র আওতািীর্ ব্লল থব্লব্থচত  লব্র্ এই 



থব্ষয়টট সসু্পষ্টভালব্ প্রক্াি ক্রার থর্লিনি প্রিার্ ক্লর আইর্ স্বাির ক্লরলের্। এই উলিযাগ 

ক্র্ীলিরলক্ হ ৌর্  য়রাথর্র জটটল সর্সযা হর্াক্ালব্লা ক্রলত সা া য ক্রার জর্য থব্র্ারূ্ললয 

থর্লিনির্া প্রিার্ ক্রলব্। এই থব্ভাগ র্যাির্াল এর্প্লয়লর্ন্ট লইয়াস ন অযালসাথসলয়ির্ অব্ NY 

(National Employment Lawyers Association of NY), থর্উ ইয়ক্ন হেট ব্ার অযালসাথসলয়ির্ 

(New York State Bar Association), এব্ং অর্যার্য ব্ার অযালসাথসলয়িলর্র সালি এই প্রলচষ্টায় 

অংিগ্র ণক্ারী ও থব্র্ারূ্ললয হসব্া প্রিার্ক্ারী আইর্জীব্ী হস্বচ্ছালসব্ক্লির থর্ ুক্ত ক্রার জর্য 

থর্থব্ড়ভালব্ ক্াজ ক্লরলে।  

  

র্ার্িাবিকার বিভাম্বগর কবর্ের্ার র্াবরয়া এল. ইম্বম্পবরয়াল িম্বলর্, "হ ৌর্  য়রাথর্র এক্টট 

থব্ধ্বংসী প্রভাব্ রলয়লে এব্ং এটট এক্া হর্াক্ালব্লা ক্রা ক্টির্। প্রলতযক্ থর্উ ইয়ক্নব্াসী হ র্ 

র্ার্ব্াথিক্ার আইলর্র অিীলর্ তালির অথিক্ার ও সুরিাসরূ্ল র পূণ নাঙ্গ সুথব্িা গ্র ণ ক্রলত 

পালরর্ হস থব্ষয়টট থর্শ্চিত ক্রলত আর্রা ক্াজ ক্রলব্া।"  

  

থর্উ ইয়লক্নর রলয়লে হিলির র্লিয প্রির্ হেট থ লসলব্ র্ার্ব্াথিক্ার আইর্ প্রণয়র্ ক্রার গথব্ নত 

অজনর্, হ  আইর্ প্রলতযক্ র্াগথরক্লক্ "এক্টট পূণ নাঙ্গ ও উৎপাির্র্ুখী জীব্র্ উপলভাগ ক্রার 

সর্ার্ সুল াগ" প্রিার্ ক্লর। থর্উ ইয়ক্ন হেলটর র্ার্ব্াথিক্ার থব্ভাগ বব্ষর্য থর্র্ূ নল, অথব্চালরর 

প্রথতক্ার, এব্ং র্ার্ব্াথিক্ার আইর্ প্রলয়ালগর র্ািযলর্ সর্ার্ সুল ালগর অযালেস ও র্ নািার 

প্রসার  টালর্ার জর্য থর্লব্থিতভালব্ ক্াজ ক্রলে। অথভল াগ িালয়র ক্রলত আগ্র ী ব্যশ্চক্তরা 

থব্ভালগর ওলয়ব্সাইলট থভশ্চজট ক্রলত পালরর্ https://dhr.ny.gov টিক্ার্ায়।  
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